Uchwała Nr 09/19
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Zawodowych
im. ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii z dnia 29 sierpnia 2019r.
w sprawie: zmian w Statucie szkoły.
Na podstawie: art. 82 ust. 2 pkt. 1 w związku z art. 72 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe
z dn. 14 grudnia 2016 r. /Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm./ Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:
§1
W Statucie Zespołu Szkół Zawodowych skreśla się wszystkie zapisy dotyczące Zasadniczej Szkoły
Zawodowej.
§2
W Statucie Zespołu Szkół Zawodowych wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 4:
a) w ust. 1 skreśla się wyraz "ponadgimnazjalną" i zapisuje się "ponadpodstawową".
b) dopisuje się ust. 3d o brzmieniu: "W latach szkolnych 2019/2020 – 2022/2023 w Zespole prowadzi
się oddziały dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1, aż do czasu wygaśnięcia tych
oddziałów".
c) w ust. 3 dopisuje się pkt. 1a o brzmieniu: "pięcioletnie Technikum Nr 1, którego ukończenie
umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego oraz uzyskanie
dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych
w danym zawodzie;
a) technik żywienia i usług gastronomicznych, symbol cyfrowy zawodu: 343404,
b) technik hotelarstwa, symbol cyfrowy zawodu: 422402.

2. W § 15 ust. 10 skreśla się wyrazy "tradycyjnej i".
3. W § 40 ust. 11 skreśla się wyrazy "ołówkiem w dzienniku lekcyjnym" i zapisuje się "w dzienniku
elektronicznym".
4. W § 58 ust. 1 dopisuje się: "W przypadku pięcioletniego technikum przystąpił ponadto do
egzaminu zawodowego, jeżeli egzamin ten był przeprowadzany w danej klasie".
5. W § 60 ust. 1 dopisuje się: "W przypadku szkoły ponadpodstawowej przystąpił ponadto do
egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie".
6. W § 60 dopisuje się ust. 1a o brzmieniu: "Uczeń

szkoły ponadpodstawowej (technikum i

branżowej szkoły I stopnia), który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 1 powtarza ostatnią
klasę tej szkoły".

7. W § 63 ust. 2 dopisuje się: "Ustalając ocenę klasyfikacyjną należy w 80% uwzględnić ocenę
uzyskaną z egzaminu praktycznego".
8. § 84a przyjmuje brzmienie § 84a ust. 1.
a) po ust. 1 dopisuje się ust. 2 o brzmieniu: "Uczeń warunkowo promowany do klasy
programowo wyższej ma obowiązek uzupełnić materiał programowy, z którego uzyskał ocenę
niedostateczną. Formę i sposób określa nauczyciel uczący danego przedmiotu".
b) dopisuje się ust. 3 o brzmieniu: "Niespełnienie tego warunku może skutkować brakiem
możliwości uzyskania rocznej oceny pozytywnej z danego przedmiotu".
9. § 85 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Do Zespołu uczęszczają absolwenci gimnazjów oraz szkół
podstawowych w przypadku branżowej szkoły I stopnia oraz technikum, a także słuchacze
kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w przypadku dokonania przez Zespół naboru".
10. W § 97 dopisuje się ust. 2a o brzmieniu: "Opis sztandaru:
a) wymiary: 100 cm x 100 cm
b) strona prawa: na tle koloru chabrowego srebrnymi literami wyhaftowana nazwa szkoły Zespół
Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak w Górze Kalwarii w formie dwóch półokręgów, w
środku wyhaftowana książka z kałamarzem; strona lewa: na tle koloru czerwonego
wyhaftowany biały orzeł w złotej koronie
c) sztandar obszyty srebrnymi frędzlami
d) drzewiec: grubość 4 cm, kolor ciemny brąz, okucia srebrne, głowica-orzeł".
§3
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2019r.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej: .............................................

Uchwała Nr 04/20
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Zawodowych
im. ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii z dnia 11 marca 2020r.
w sprawie: zmian w Statucie szkoły.
Na podstawie: art. 82 ust. 2 pkt. 1 w związku z art. 72 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe
z dn. 14 grudnia 2016 r. /Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm./ Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:
§1
W Statucie Zespołu Szkół Zawodowych wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 35 dodaje się:
a) ust. 4 w brzmieniu: „Jeżeli w trakcie roku szkolnego uczeń uczestniczy w zajęciach
edukacyjnych z danego przedmiotu realizowanego zarówno w zakresie podstawowym jak i
rozszerzonym, uzyskuje jedną ocenę klasyfikacyjną śródroczną i jedną ocenę roczną lub
końcową z tego przedmiotu. Podczas wystawiania oceny śródrocznej, rocznej lub końcowej
uwzględnia się wszystkie oceny cząstkowe z danego przedmiotu (zarówno uzyskane z zajęć
prowadzonych w zakresie podstawowym jak i rozszerzonym)”.

b) ust. 5 w brzmieniu: „Ustalenia oceny dokonuje nauczyciel lub nauczyciele uczący przedmiotu
w zakresie podstawowym i rozszerzonym według zasady średniej ważonej. Uczeń musi być
sklasyfikowany z przedmiotu w obu zakresach. Ocenie z zakresu podstawowego przypisuje się
wagę 1 natomiast ocenie z zakresu rozszerzonego wagę 2”.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej: .............................................

Uchwała Nr 13/20
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Zawodowych
im. ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii z dnia 28 sierpnia 2020r.
w sprawie: zmian w Statucie szkoły.
Na podstawie: art. 82 ust. 2 pkt. 1 w związku z art. 72 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe

z

dn. 14 grudnia 2016 r. /Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm./ Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:
§1
W Statucie Zespołu Szkół Zawodowych wprowadza się następujące zmiany:
1. § 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Czas trwania jednostki zajęć dydaktycznych wynosi 45 minut”.
2. § 17c ust. 4a otrzymuje brzmienie: „Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu
uczniów w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat – 8
godzin”.
3. W § 15 w ust. 9 dopisuje się: „w formie tradycyjnej lub z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość”.
4. W § 44 w ust. 3 wyraz „dzienniku” zastępuje się słowami „teczce wychowawcy”.
5. W § 63 w ust. 1 dopisuje się: „tradycyjnie lub on-line”.
6. W § 72 w ust. 1 pkt. 1 dopisuje się: „sprawdzian wiadomości i umiejętności może być
przeprowadzony w formie tradycyjnej lub on-line”.
7. W § 77 w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dopisuje się „który może być przeprowadzony
w formie tradycyjnej lub on-line”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2020r.
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